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DIAMANTWATER ?  

     Diamantwater is een bronwater dat verhoogd wordt tot e en 
versneld vibratiegehalte. Daardoor bekomt men een levend en 
intelligent water dat ter beschikking staat om te beantwoorden aan de 
intenties van haar gebruiker.  

     De aangewende techniek voor deze transformatie is gebase erd op 
een combinatie van kleur en muziek, gebaseerd op de wetenschap der 
cijfers (de frequentie van toonhoogte + klankkleur). Het betreft  hier 
een geometrie op basis van klanken. De instructies die leidden t ot de 
ontwikkeling van deze techniek werden oorspronkelijk ontvangen 
door Joël Ducatillon door middel van "channeling". Joël's verdere 
research mondde uit in de creatie van een "coderingsapparaat", de  
ADN 850 dat veroorlooft om multidimensionele codes op te nemen 
waardoor dit water een soort antenne wordt voor het capteren van 
subtiele energieën.  

     Uitgesproken intenties (= klankresonanties) van troost,  opluchting, 
verlichting, welzijn, enz. worden geregistreerd in het Diamantw ater. Dit 
water verbindt de uitgezonden intentie met het geïnverseerde 
celgeheugen van de polariteit dat zich in het onderbewuste sit ueert. 
Nadat deze 2 polen voldoende zijn verhoogd tot een snellere 
frequentie, wordt er een neutraliserende energie geïnduceer d die de 
tegenstellingen tussen deze tegenpolen transformeert.  

     Het getal 999 vertegenwoordigt het Diamantwater. Di t water helpt 
de mens het 3de niveau van bewustzijn te integreren, dat van " de  



Kennis van de Levensboom". Aldus verlaat de mens gestaag het 
actuele 2de niveau van " de Kennis van de Boom van Goed en Kwaad" 
(de polariteit - onze actuele werkelijkheid).  

     Het betreft de Levensboom die 12 maal vruchten draagt, z oals 
vermeld in de Apocalyps 22:1,2. De 12 vruchten die de 12 chakr as 
voorstellen die uiteindelijk gereactiveerd worden door de integrati e 
van dit bewustzijn. Een bewustzijn waarbij de tegenpolen niet me er in 
confrontatie gaan en aanvullend werken om een 3de staat van zijn te 
creëren, een soort "nulpunt". Een punt doorheen hetwelk de 
lichtenergie vloeit in een meer om meer supra-geleidend fysi ek 
lichaam.  

     Dit diamantwater is vrouwelijk fijngevoelig. Het kwa lificeert zich 
niet in termen van kracht of efficiëntie, wel in termen van beklijvende 
en wijze antwoorden.  

     De kracht van dit water situeert zich in de "sacral e verbalisatie" 
(het scheppend woord-de scheppingskracht) van uw intenties. 
(Alchimie de l'esprit humain. Kryeon blz. 266. Uitgeverij Ar iane. 
Québec).  

     Het is een kristisch water dat ageert in de mate va n de intensiteit 
van de hartsemotie en de mate van geloof.  

     Diamantwater maakt deel uit van de nieuwe producten zoal s 
aangekondigd door Kryeon (Aller au-delà de l'humain, deel 2, blz 143-
144. Uitgeverij Ariane. Québec). Het is maagdelijk puur en v ol 
verwachting naar uw inbreng. De resultaten profileren zich in 
verhouding tot uw "input".  

     Het bewustzijn van het Diamantwater gaat voorbij de "4 de 
dimensie". 
Het zij nogmaals beklemtoond dat er hierbij geen sprake meer is  van 
de "negatief-positief"-polariteit. Indien men verzoekt om dit water te 
meten (bvb. via radiésthesie) of te analyseren, zal men st eeds 
uitkomen bij positieve of negatieve resultaten die overeenstemmen 
met de uitdrukking van de dualistische memorie van de metende 
persoon ten overstaan van de energie van dit water.  

     De beste manier om het te appreciëren is door het zelf te gebruiken 
en de effecten ervan al dan niet te beleven.  

     Het Diamantwater is onbeperkt vermenigvuldigbaar. U mag h et, net 
als dit pamflet aan iedereen uitdelen.  



 

Aanbevolen werkwijze  :  

     U vervaardigt 1 liter Diamantwater door bij 200 ml ( 1/5 liter) 
Diamantwater 800 ml (4/5 liter) water toe te voegen.  

 

     Teneinde niet langer dan 1 ½ uur te hoeven wachten is het 
aangeraden om elke productie aan te vangen met minstens 10 
% Diamantwater van de beoogde te produceren hoeveelheid. 
Na anderhalf uur kunt u aldus het water gebruiken.  

     Door dit procédé te herhalen produceert u zoveel liters als nodig. 
Het gebruik van glazen flessen is aanbevolen; bij gebruik van 
plastieken flessen is het aangeraden om deze regelmatig te 
vervangen.  

 

Gebruiksaanwijzing  :  

     Consumeer het naar dagelijkse behoefte. ( Vergeet niet om steeds 
minstens 100 ml te bewaren voor de aanmaak van de volgende lite r). 

     Beklemtoon, bij voorkeur luidop - en indien niet mogelijk - i n stilte, 
uw intenties met precisie vóór elke inname.  

    U kan met dit water koken, baden, planten gieten, enz. In 
luchtverversingsinstallaties transformeert het de luchtvibra tie.  

     Diegenen die geen intenties wensen uit te zenden hebben er 
eveneens baat bij op zowel fysisch als psychisch vlak.  

     Bij pijnen of huidirritaties werkt het doeltreffender in dien men het 
water mengt met een natuurzalf in combinatie met de aangepaste  
uitgesproken intentie(s).  
Op de tandenborstel, in combinatie met tandpasta poetst het de 
tanden en maakt ze witter.  

     U kan ook intenties formuleren met betrekking tot relatie s en 
beroepsactiviteiten.  



     Intenties op het vlak van gezondheid, liefde, ontplooiing zijn 
wenselijk voor de ontluiking van het fysiek lichaam als instrum ent van 
de ziel. Men kan er ook de subtiele lichamen mee beschermen teg en 
de dagelijkse psycho-emotionele pollutie.  

     Ook de schadelijke effecten van tabak- en alcoholgebruik worden 
er aanzienlijk door geneutraliseerd.  

     Dit water heeft eveneens een weldoende uitwerking op huisdie ren 
en vee.  

     Er bestaat ook een Plantaardig Diamantwater voor het gi eten van 
planten, groenten en bloemen. Chemisch geteelde planten en bloemen 
kunnen sneller verwelken bij begieting of besproeiing met 
Diamantwater zonder bijgaande intentieverklaring. In dergelijk geval is 
het aangewezen om uw intentie onder andere te richten naar d e 
detoxicatie van de plant.  

     Diamantwater wordt gratis verdeeld en kan enkel en alle en 
aangemaakt worden met behulp van het coderingsapparaat ADN 850.  

 

     Kom uit je comfortzone, gebruik het, ervaar het en geniet  ervan!  

     Dit Diamantwater maakt deel uit van een bewustzijns ontwaking. Er 
werd me opgedragen om hiervan kond te doen vanuit een instelling 
gebaseerd op Liefde en evenwichtige uitwisseling van energieën.  
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